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CHINA 

ครบสตูร จางเจยีเจี�ย ฟ่งหวง โชวจ์ ิ�งจอกขาว 
6 วนั 5 คนื โดยสายการบนิไทยสมายล ์(WE) 

• ชมความงาม เทยีนเหมนิซาน หรอื ภเูขาประตสูวรรค ์1 ใน 4 ของภเูขาที+สวยงามของ
จนี (กระเชา้+บนัไดเลื+อน+รถอทุยาน)  

• พสิจูนค์วามกลา้ สะพานแกว้ ของจนี ยาวสดุ สงูสดุในโลก The Grand Canyon of 
Zhangjiajie skywalk  

• ชม เขาอวตาร เขามหัศจรรยจ์างเจยีเจีHย เพชรเม็ดงามแหง่ อทุยานอูห่ลงิหยวน 
• เดนิชม เมอืงโบราณเฟิ+งหวง เมอืงโบราณสมยัราชวงศช์งิ 
• ชมโชวจ์ิHงจอกขาวสดุอลังการ...เป็นการแสดงบทเกี+ยวกบัความรักของนางพญา

จิHงจอกขาวที+มตีอ่ชายผูเ้ป็นที+รัก 
• พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เมนูพเิศษ บฟุเฟ่ต ์ปิHงยา่งเกาหล ี
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ที)น ั)งบนเครื)อง 
แบบ 3-3 

บรกิารอาหารรอ้นบน
เครื)อง (ไปและกลบั) 

นํ �าหนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 20 กก. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที)ยง เย็น โรงแรมที)พกั 

1 กรงุเทพฯ – ฉางซา   

 
 

 

XIANG RONG HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

2 ฉางซา-ฟ่งหวง- ลอ่งเรอืถัวเจยีง- บา้นเกดิของกวี
เสิ+นฉงเหวนิ- สะพานสายรุง้ �  �  �  

JIANG TIAN HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

3 
ฟ่งหวง-จางเจยีเจีHย-เขาเทยีนเหมนิซาน (กระเชา้+
บนัไดเลื+อน+รถอทุยาน)-ถํHาประตสูวรรค-์ระเบยีง
แกว้ (รวมผา้หุม้รองเทา้) 

�  �  �  JIN HUA HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

4 

รา้นยางพารา-อทุยานจางเจยีเจีHย (ขึHนลฟิท-์ลง
กระเชา้) เขาอวตาร –สะพานใตห้ลา้อนัดับหนึ+ง-
สวนจอมพลเฮอ่หลง-ศนูยว์จัิยทางการแพทยแ์ผน
โบราณ 

�  �  �  JIN HUA HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

5 
ภาพวาดสบิลีH(รวมรถราง)-รา้นผา้ไหม-สะพานแกว้
ที+ยาวที+สดุ-รา้นหยก-โชวจ์ิHงจอกขาว �  �  �  

JIN HUA HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

6 
จางเจยีเจีHย-ฉางซา-ถนนคนเดนิหวงซงิลู-่ฉางซา-
กรงุเทพฯ �  �  

 
 

หมายเหต ุ:  ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีบยื)นวซีา่จนีแบบกรุป๊ ทา่นละ 1,000 บาท ** 
กรณุาเตรยีมคา่ทปิไกดท์อ้งถ ิ)นและคนขบัรถทา่นละ 180 หยวน /ทา่น/ทรปิ **เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 
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วนัแรกของการเดนิทาง 
 กรงุเทพฯ – ฉางซา 
10.30 น. คณะพรอ้มกนัที+ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ั�น 4 เคานเ์ตอร ์E สายการบนิ  

THAI SMILE โดยมเีจา้หนา้ที+คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 
14.30 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงฉางซา โดยสายการบนิไทยสมายล ์เที)ยวบนิที) WE616 

หมายเหต ุ

วนัเดนิทางที)ตรงกบัวนัจนัทร ์/ พธุ / ศกุร ์/ อาทติย ์ 

เวลาบนิ คอื WE616:BKK-CSX 14.30-18.45 (เวลานดัหมาย 12.30) 

วนัเดนิทางที)ตรงกบัวนั องัคาร / พฤหสั / เสาร ์ 
เวลาบนิ คอื WE616:BKK-CSX 15.30-19.45 (เวลานดัหมาย 13.30) 

18.45 น. ถงึ ฉางซา ตั Hงอยูท่างตอนใตข้องแมนํ่Hาเซยีง มพีืHนที+ประมาณ 12,500 ตารางกโิลเมตร แบง่เขตการปกครองออกเป็น 
5 เขตและ 4 อําเภอ อกีทั Hงยังเป็นเมอืงเอกของมณฑลหูหนาน มปีระวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมมากว่า 3,000 ปี ใน
ปัจจบุนัเป็นศนูยก์ลางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิของมณฑลหหูนาน หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง และนําทา่นเดนิทาง
สูท่ี+พัก 

ที)พกั XIANG RONG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที)สองของการเดนิทาง 
ฉางซา-ฟ่งหวง- ลอ่งเรอืถวัเจยีง- บา้นเกดิของกวเีสิ)นฉงเหวนิ- สะพานสายรุง้ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที)พกั   
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟ่งหวง หรอื เมอืงโบราณฟ่งหวง(เมอืงหงส)์ เป็นเมอืงที+ข ึHน อยู่กับเขตปกครองตนเองของ

ชนเผา่นอ้ยถูเจยี ตั Hงอยู่ ทางทศิตะวันตกของมณฑลหูหนาน เมอืงโบราณหงสต์ั Hงอยู่รมิแม่นํHาถัว ลอ้มรอบดว้ยขนุเขา
เสมือนด่าน ชอ่งแคบภูเขา ที+เด่นตระหง่านมยีอดเขาตดิต่อกันเป็นแนว ที+มีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางดา้น
วฒันธรรมอนัลํHาคา่ที+ตกทอดมาจากราชวงศห์มงิและชงิหลายรอ้ยแหง่ มถีนนที+ปดูว้ยหนิเขยีว 20 กวา่สาย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 นําท่าน ลอ่งเรอืถวัเจยีง เรือแพ ใหท้า่นไดส้นุก ตื+นเตน้ แต่ไม่มอีันตราย ชมบา้น เรือนสองฟากฝั+งแม่นํHา สะพาน

โบราณ เจดยีว์ั+นหมงิ หอตัkวชุย่ฯลฯ อวดความเป็นธรรมชาตใิหท้่านไดส้มัผัสพรอ้มเก็บภาพประทับใจไวเ้ป็นที+ระลกึ 
จากนัHนนําท่านเยี+ยมชม บา้นเกดิของกวเีส ิ)นฉงเหวนิ อดตีนักประพันธ ์นักประวัตศิาสตร์และนัก การศกึษาคน้ควา้
โบราณคด ีนามอโุฆษของจนีบา้นเกดิของเสิ+นฉงเหวนิเป็นบา้นที+ปลกูลอ้มรอบลานบา้นทั Hงสี+ดา้นกอ่ดว้ยอฐิทนไฟที+มี
สญัลกัษณ์ประจําทอ้งถิ+นในภาคตะวนัตกของมณฑลหูหนานและไดต้กทอดมาจากปู่ ของเสิ+นฉงเหวนิอดตีผูบ้ังคับการ 
ทหารประจํามณฑลกุย้โจวในสมัยราชวงศช์งิต่อมาจงึสรา้งเป็นบา้นเกดิหลังดังกล่าว ท่านเสิ+นฉงเหวนิไดจ้ดบันทกึ
ประวตัใิหผู้ค้นไดรู้จั้กที+มาที+ไปของเมอืงฟ่งหวง นําทา่นชม สะพานสายรุง้ หรอืสะพานหงเฉียว สะพานไมโ้บราณที+มี
หลังคาคลมุเหมอืนสะพานขา้มคลองในเวนสิ เป็นสะพานประวัตศิาสตรท์ี+มคีวามเป็นมาหลายรอ้ย ปี กอ่นที+จะเดนิถงึ
สะพานนัHนทา่นจะไดเ้ห็นจุดเด่นของฟ่งหวง คอืบา้นที+ยกพืHนสงูเรยีงราย เป็นทัศนียภาพที+สวยงามและเป็นที+นยิมชื+น
ชอบทั Hงชาวจนีและชาวตา่งประเทศ 

คํ)า รบัประทานอาหารคํ)า ณ  ภตัตาคาร 

ที)พกั JIANG TIAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที)สามของการเดนิทาง 
ฟ่งหวง-จางเจยีเจี�ย-เขาเทยีนเหมนิซาน (กระเชา้+บนัไดเลื)อน+รถอุทยาน)-ถํ �าประตู
สวรรค-์ระเบยีงแกว้ (รวมผา้หุม้รองเทา้) 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที)พกั   
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจางเจยีเจี�ย อทุยานมรดกโลกตั Hงอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอทุยาน
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แหง่ชาตแิหง่แรกของจนี และไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกธรรมชาตใินปี ค.ศ.1992 อทุยานจางเจยีเจีHยมเีนืHอที+
กวา่ 369 ตารางกโิลเมตร อดุมดว้ยขนุเขานอ้ยใหญแ่ละตน้ไมน้านาพันธุ ์

กลางวนั รบัประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นําทา่นเดนิทางสู ่ภูเขาเทยีนเหมนิซาน ตั Hงอยูม่ณฑลหหูนาน สมัยกอ่นเรยีกวา่ ภเูขาหวนิเมิHงซานหรอืซงเหลยีว

ซาน เป็นประวตัแิรกของจางเจยีเจีHย นั+งกระเชา้ขึHน สู ่เขาเทยีนเหมนิซาน ซึ+งมคีวามยาวถงึ 7.5 กโิลเมตร ใชเ้วลา 40 
นาท ีถงึเขาเทยีนเหมนิซานเป็นกระเชา้ที+ทนัสมัยที+สดุ ชมความมหัศจรรยห์นา้ผาลอยฟ้า สมัผัสความแปลกใหมข่อง
การทอ่งเที+ยว ชมตน้ไมอ้อกมาจากซอกหนิ หลากหลายพันธุ ์ดอกไมป่้าตามฤดกูาล ทา่นจะไดช้มความงามของภเูขา 
ภผูา นับรอ้ยรูป ยอดเขาสงูเสยีดฟ้า งามแปลกตา อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิและสมัผัสความงามของยอดเขา จากนัHน
นําทา่นชม ระเบยีงแกว้ ซึ+งเป็นสะพานกระจก มรีะยะทางอนัหวาดผวาอยู่ที+ 60 เมตร ลอ้มรอบผาสงูชนั ความกวา้ง
ของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได ้3 ฟตุ มคีวามหนา 2.5 นิHว ถอืเป็นการทา้ทายนักทอ่งเที+ยวที+อยากมาสมัผัส
ทวิทศัน์อนังดงามบน เขาเทยีนเหมนิซาน มกีฏอยู่วา่ผูม้าเยอืน สะพานกระจก ตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดนิ 
สนันษิฐานวา่น่าจะชว่ยลดความสกปรก ง่ายตอ่การทําความสะอาด สะพานกระจก แหง่นีH ระยะทางอาจไมไ่กล แต่
ความใสอาจทําใหเ้รากา้วขาไม่ออก!!  จากนัHนนําทา่นลงบนัไดเลื+อนสู ่ถํHาเทยีนเหมนิตง้ หรอืเรยีกวา่ ถํ �าประตสูวรรค์
เทยีนเหมนิซาน เป็น 1 ใน 4 ของภเูขาที+สวย สาเหตทุี+เรยีกวา่เทยีนเหมนิซานเพราะวา่ ภเูขาเกดิระเบดิขึHนเองโดย
ธรรมชาตจินกลายเป็นถํHา ประตนูีHมคีวามสงู 131.5 เมตร ความกวา้ง 57 เมตร ความลกึ 60 เมตร เมื+อทา่นมาถงึถํHา
ประตสูวรรคท์า่นจะไดข้ึHนขั Hนบันได 999 ขั Hน สู ่ภเูขาประตสูวรรค ์ถา่ยรูปชมความงามซึ+งเคยมชีาวรัสเซยีไดข้บั
เครื+องบนิเล็กลอดผ่านชอ่งภเูขาประตสูวรรคม์าแลว้เป็นสถานที+ที+น่าสนใจจากชาวตา่งชาตอิกีแหง่หนึ+ง สมควรแก่
เวลาเดนิทางลงจากเขาดว้ยกระเชา้ 
หมายเหต ุกรณีรอควิขึHนกระเชา้นาน หรอืรถประจําอทุยานหยุดใหบ้รกิาร ณ. ถํHาประตสูวรรค ์ 
1. กรณีรอควิขึHนกระเชา้นาน อาจจะมเีปลี+ยนแปลงเป็นนั+งรถอทุยาน + ขึHนบนัไดเลื+อน + ลงกระเชา้ เพื+อความสะดวก
รวดเร็วในการทอ่งเที+ยวแกล่กูคา้ ที+จะไดไ้ม่ตอ้งรอควินาน  
2. กรณีหากบนัไดเลื+อนประกาศปิดเนื+องจากปิดซอ่มแซม หรอืจากสภาพอากาศที+หนาวจัด มหีมิะเกาะพืHนถนน ทําให ้
รถอทุยานไม่สามารถเปิดใหบ้รกิารได ้ทั HงนีHเพื+อความปลอดภัยของลกูคา้ ตอ้งเปลี+ยนเป็นขึHน+ลงกระเชา้แทน ทั HงนีH
ทางบรษัิทจะเปลี+ยนแปลงตามความเหมาะสมอยา่งใดอยา่งหนึ+ง //และในสว่นการนั+งรถของอทุยานขึHนไปบนถํHาประตู
สวรรค ์หากรถของอทุยานไมส่ามารถขึHนไปที+ถํHาประตสูวรรคไ์ด ้ทางบรษัิทฯ จะไมค่นืเงนิ และไมจั่ดโปรแกรมอื+นมา
ทดแทนให ้ทั HงนีH ขึHนอยู่กบัสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักทอ่งเที+ยว ขอสงวนสทิธิsยดึตามประกาศ
จากทางอทุยานเป็นสําคญั โดยที+ไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

คํ)า รบัประทานอาหารคํ)า ณ ภตัตคาร 
ที)พกั JIN HUA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที)ส ี)ของการเดนิทาง 
รา้นยางพารา-อุทยานจางเจยีเจี�ย (ขึ�นลฟิท-์ลงกระเชา้) เขาอวตาร –สะพานใตห้ลา้
อนัดบัหนึ)ง-สวนจอมพลเฮอ่หลง-ศนูยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที)พกั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นําทา่นชมผลติภัณฑส์นิคา้จาก ยางพารา หลังจากนัHนนําทา่น เที+ยวชม อุทยานจางเจยีเจี�ย โดยขึHนเขาดว้ยลฟิท์

แกว้ไป่หลง ลฟิทแ์กว้แหง่แรกของเอเชยีที+สงู 326 เมตรซึ+งถูกบันทกึลง Guinness world Records ในดา้นเป็นลฟิท์
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แกว้แบบ outdoor ที+สงูที+สดุในโลก (World’s tallest full-exposure outdoor elevator) และเร็วที+สดุในโลก นํา
ทา่นเดนิทางสู ่เทยีนเสีHยตีHอีHเฉียว (สะพานใตห้ลา้อนัดบั1) ซึ+งมทีัศนียภาพที+สวยงามรายลอ้มดว้ยหมู่ขนุเขา ซึ+ง
ภาพยนตรช์ื+อดงั อวตาร ไดนํ้ามาเป็นฉากในการถ่ายทํา ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์อันสวยงาม หลังจากนัHน นํา
ทา่นชม สวนจอมพลเฮอ่หลง สวนแห่งนีHไดรั้บการจัดตั HงขึHนเมื+อปีค.ศ.1986 เพื+อเป็นเกยีรตแิกน่ายพลเฮอ่หลงแห่ง
พรรคคอมมิวนิสต์จีน  ภายในบริเวณสวนสาธารณะจะมีจุดชมววิซึ+งสามารถชมยอดเขาและหินแปลกนับไม่ถว้น 
สมควรแกเ่วลานําทา่น ลงจากเขาเทยีนจื+อซานดว้ยกระเชา้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร  
 นําท่านสู ่ศูนยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณ ฟังเรื+องราวเกี+ยวกับการแพทยโ์บราณตั Hงแต่อดตีถงึปัจจุบัน การ

สง่เสรมิการใชส้มนุไพรจนีที+มมีานานนับพันปี พรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชี+ยวชาญ 
คํ)า รบัประทานอาหารคํ)า ณ ภตัตคาร 
ที)พกั JIN HUA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที)หา้ของการเดนิทาง 
ภาพวาดสบิลี�(รวมรถราง)-รา้นผา้ไหม-สะพานแกว้ที)ยาวที)สุด-รา้นหยก-โชวจ์ ิ�งจอก
ขาว 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที)พกั 
 นําทา่น นั+งรถรางไฟฟ้าชม ภาพเขยีน 10 ลี�  คอืชอ่งเขาแคบๆ ดา้นลา่งของเทยีนจื+อซานที+ถูกบบีดว้ยภูเขาและแทง่

หนิขนาดใหญป่ระมาณ 200 แทง่ เรยีงรายเป็นแนวทวิเขาที+ประกอบดว้ยยอดเขารูปร่างแปลกตาเรยีงรายกัน โดยมลํีา
ธารเล็กๆ ไหลผ่านตามแนวทวิเขากอ่ใหเ้กดิเป็นภาพที+สวยงามราวกับภาพเขยีน จากนัHนใหท้า่นแวะชมและเลอืกซืHอ 
ผา้ไหมจนี สนิคา้ OTOP ขึHนชื+อของจนี 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นําท่านพิสจูน์ความกลา้กับ สะพานแกว้ที)ยาวที)สุดในโลก มีความสงูเหนือพืHน 980 ฟุต และความยาวกว่า 400 

เมตร เชื+อมสองหนา้ผา ถอืเป็นการทําลายสถติ ิสะพานแกว้ที+ยาวที+สดุ เนื+องจากอันเดมิ อย่างสะพานแกรนดแ์คนย่อ
นของอเมรกิา สงูเพยีงแค ่718 ฟตุ 
**หมายเหต ุหากสะพานแกว้ไม่สามารถเขา้ไปเที+ยวชมได ้หรอื ทางเมอืงจนีประกาศปิด จงึไม่สามารถเขา้ไปเที+ยว
ชมได ้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิsในการเปลี+ยนใหท้า่นไปเที+ยวถํHามังกรเหลอืง หรอื ลอ่งเรอืทะเลสาบเป่าเฟิงหู โดย
ไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และไม่มีการคนืค่าบริการใดๆ ทั HงสิHน** และนําท่านชมอัญมณีลํHาค่า หยก เป็น
เครื+องประดับที+นยิมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื+อว่าใสแ่ลว้จะชว่ยป้องกันอันตรายได ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซืHอ กําไรหยก 
แหวนหยก หรอืผเีซยีะสตัวม์งคลที+มชี ื+อเสยีง ที+มคีณุภาพและมชีื+อเสยีงของประเทศจนี 

คํ)า รบัประทานอาหารคํ)า ณ ภตัตคาร 
 นําท่านชม โชวส์ุนขัจ ิ�งจอกขาว การแสดงที+ถอืว่าครบครันดว้ยอารมณ์ต่าง ๆ ชวนใหเ้คลบิเคลิHมไปกับ

การแสดง เป็นการแสดงบทเกี+ยวกบัความรักของนางพญาจิHงจอกขาวที+มตี่อชายผูเ้ป็นที+รัก ตอ้งพลัดพราก
จากกนัทั Hงที+ยงัรักกนั ถอืเป็นบทตํานานแห่งความรักที+น่ายกยอ่งยิ+งนัก ท่านจะเพลดิเพลนิไปกับการแสดง
จนลมืกระพรบิตา ยิ+งใหญก่วา่โชวห์ลวิซานเจี+ยที+หยางซั+ว ดว้ยนักแสดงคณุภาพกวา่ 600 คน แสดงภายใต ้
สะพานคูเ่ชื+อมเขาสองลกู สะพานคูรั่กใตห้ลา้ อลังการกวา่โชวใ์ดใดที+ทา่นเคยสมัผัสมา 
** หมายเหตุ โชวจ์ิHงจอกขาว เป็นการแสดงที+โรงละครกลางแจง้ ดังนัHนหากมกีารปิดการแสดงหรอืกรณี
ใดๆ ซึ+งทําใหไ้มส่ามารถเขา้ชมได ้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิsในการเปลี+ยนโชวใ์หท้่านโดยที+ไมต่อ้งแจง้
ใหท้ราบลว่งหนา้ และไมม่กีารคนืคา่บรกิารใดๆ ทั HงสิHน** 

ที)พกั JIN HUA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที)หกของการเดนิทาง 
จางเจยีเจี�ย-ฉางซา-ถนนคนเดนิหวงซงิลู-่ฉางซา-กรงุเทพฯ 
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ครบสตูร จางเจยีเจี�ย ฟ่งหวง โชวจ์ ิ�งจอกขาว 6 วนั 5 คนื  

โดยสายการบนิไทยสมายล ์

กาํหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 2 ทา่น เด็กเสรมิเตยีงและไมเ่สรมิเตยีง พกัเดี)ยวเพิ)ม 

วันที+ 02-07 ม.ีค. 61 23,999 23,999 4,500 

วันที+ 07-12 ม.ีค. 61 20,999 20,999 4,500 

วันที+ 09-14 ม.ีค. 61 23,999 23,999 4,500 

วันที+ 14-19 ม.ีค. 61 20,999 20,999 4,500 

วันที+ 16-21 ม.ีค. 61 23,999 23,999 4,500 

วันที+ 21-26 ม.ีค. 61 20,999 20,999 4,500 

วันที+ 23-28 ม.ีค. 61 20,999 20,999 4,500 

วันที+ 28 ม.ีค.-02 เม.ย. 61 20,999 20,999 4,500 

วันที+ 30 ม.ีค.-04 เม.ย. 61 20,999 20,999 4,500 

วันที+ 06-11 เม.ย. 61 25,999 25,999 4,500 

วันที+ 09-14 พ.ค. 61 20,999 20,999 4,500 

วันที+ 16-21 พ.ค. 61 20,999 20,999 4,500 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที)พกั 
 นําทา่นเดนิทางกลับไปยัง เมอืงฉางซา ตั Hงอยู่ทางตอนใตข้องแม่นํHาเซยีง มพีืHนที+ประมาณ 12,500 ตารางกโิลเมตร 

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อําเภอ อกีทั Hงยังเป็นเมอืงเอกของมณฑลหูหนาน มปีระวัตศิาสตร์และ
วฒันธรรมมากวา่ 3,000 ปี ในปัจจบุนัเป็นศนูยก์ลางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิของมณฑลหหูนาน 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร 
 นําท่านเดนิทางสู่ ถนนคนเดนิ ซึ+งเป็นแหล่งจําหน่ายสนิคา้หลากหลายชนดิ เพื+อใหท้่านอสิระเลอืกซืHอ

สนิคา้นานาชนดิตามอธัยาศัย สําหรับเป็นของฝากของที+ระลกึแกค่นทางบา้นหรอืญาตมิติรสหาย 
คํ)า รบัประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร 

** กรณีที+เที+ยวบนิมกีารเปลี+ยนแปลงเวลาบนิ หรือเหตุอื+นใดทําใหจั้ดอาหารที+ภัตตาคารไม่ทัน จะจัด
อาหารวา่งเป็นชดุ KFC หรอื MAC DONALD ใหแ้ทน ** 

 ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
19.40 น. ออกเดนิทางจาก เมอืงฉางซา โดยสายการบนิไทยสมายล ์เที)ยวบนิที) WE617 

หมายเหต ุ
วนัเดนิทางที)ตรงกบัวนัจนัทร ์/ พธุ / ศกุร ์/ อาทติย ์ 
เวลาบนิ คอื WE617:CSX-BKK 19.40-22.35 
วนัเดนิทางที)ตรงกบัวนั องัคาร / พฤหสั / เสาร ์ 
เวลาบนิ คอื WE617:CSX-BKK 20.40-23.15 

22.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ.....................      

โปรแกรมการเดนิทางเปลี+ยนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลี+ยนแปลงรายการทอ่งเที+ยว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเที+ยวบางรายการและจะตอ้งมจํีานวนผูโ้ดยสาร 

จํานวน 15 ทา่นขึHนไปจงึออกเดนิทางในกรณีที+มจํีานวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หัีวหนา้ทัวรไ์ทย 
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วันที+ 23-28 พ.ค. 61 20,999 20,999 4,500 

วันที+ 25-30 พ.ค. 61 25,999 25,999 4,500 

วันที+ 06-11 ม.ิย. 61 20,999 20,999 4,500 

วันที+ 13-18 ม.ิย. 61 20,999 20,999 4,500 

วันที+ 20-25 ม.ิย. 61 20,999 20,999 4,500 

วันที+ 04-09 ก.ค. 61 20,999 20,999 4,500 

วันที+ 11-16 ก.ค. 61 20,999 20,999 4,500 

วันที+ 18-23 ก.ค. 61 20,999 20,999 4,500 

วันที+ 25-30 ก.ค. 61 26,999 26,999 4,500 

 
**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิ)น*** 

ทา่นละ 180 หยวน/ทา่น/ทรปิ  

** ราคาทวัรข์อสงวนสทิธิaเฉพาะผูท้ ี)ถอืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ั�น ** 

ขอ้ควรทราบ : รา้นที+ระบใุนโปรแกรมคอืรา้นนวดฝ่าเทา้+บัวหมิะ,รา้นชา, ไขม่กุ, รา้นผา้ไหมและรา้นหยกซึ+ง

จําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ยเพราะมผีลกับราคาทัวรจ์งึตอ้งเรยีนใหก้บันักทอ่งเที+ยวทกุทา่นทราบวา่ทกุ

รา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมซึ+งจะใชเ้วลารา้นละ 60-90 นาท ีซืHอหรอืไมซ่ืHอขึHนอยูก่ับความพอใจของ

ลกูคา้เป็นหลักไมม่กีารบังคับใดๆ ทัHงส ิHน (หากทา่นใดอยูใ่นรา้นไมถ่งึตามเวลาที+รา้นกําหนด...และไมเ่ขา้รว่ม

กจิกรรมที+ทางรา้นจัดไวใ้หข้อสงวนสทิธิsเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิ+มทา่นละ 400 หยวนตอ่ทา่นตอ่รา้น 

 

 

 
 

 

 

เง ื)อนไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัHงจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึHนไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิsในการเปลี+ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีที+ลกูคา้ตอ้งออกตัkวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที+ของบรษัิทฯเพื+อเช็ควา่กรุ๊ปมกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัHง มฉิะนัHนทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั HงสิHน 

3.  การชาํระคา่บรกิาร 

 3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทา่นละ 10,000. –  

 3.2 กรุณาชําระคา่ทัวรส์ว่นที+เหลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมัดจํา 

 4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนัคนืคา่ใชจ้า่ยทั Hงหมด 

ประกาศ  :  ตั Hงแตว่ันที+ 1 เมษายน 2553 เป็นตน้ไป รัฐบาลเมอืงฉางซา จางเจยีเจีHย และ เมอืงฟ่งหวง มณฑลหู
หนาน ไดม้กีารออกกฎระเบยีบ กําหนดนโยบายใหโ้รงแรม ยกเลกิการใหบ้รกิาร สิ+งของที+ใชค้รั Hงเดยีวแลว้ทิHง เชน่ 
แปรงสฟัีน ยาสฟัีน แชมพ ูหมวกอาบนํHา รองเทา้แตะฯลฯ เพื+อเป็นการรณรงคช์ว่ยลดภาวะโลกรอ้นและรักษา
สิ+งแวดลอ้ม **ดังนัHนกรณุานําสิ+งของใชเ้หลา่นีHตดิตัวมาดว้ยตัวเอง** 
**หากทา่นเขา้พักแลว้ตอ้งการใชส้ ิ+งของดังกลา่ว ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิ+มเองตามราคาที+โรงแรมกําหนดไว ้
(กรณุาสอบถามเพราะโรงแรมบางแหง่อาจวางไวด้า้นนอกหรอืวางไวใ้นหอ้งนํHา แลว้คดิคา่บรกิารเมื+อทา่นเชค็
เอา้ท ์) 
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 4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วนัเก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

 4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิsเก็บคา้ใชจ้า่ยทั Hงหมด 

 4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที+เดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลที+ตอ้งการันตมีัดจํากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจําที+พักโดยตรงหรอืโดย

การผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที+ยวบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ 

Charter Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา หรอืคา่ทวัรท์ั Hงหมดเนื+องจากคา่ตัkวเป็นการเหมาจา่ยในเที+ยวบนินัHนๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึHนไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

อตัราบรกิารนี�รวม 

1. คา่ตัkวเครื+องบนิไป-กลบั ชั Hนประหยัด 

2. คา่โรงแรมที+พักตามรายการที+ระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ+งหอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานที+ตา่งๆ ตามรายการที+ระบ ุ

4. คา่อาหารและเครื+องดื+มตามรายการที+ระบ ุ

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเที+ยวตามรายการที+ระบ ุ

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณี

เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื+อนไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื�อประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเรื)องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

  เพิ)มเตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

 - เบี�ยประกนัเร ิ)มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 - เบี�ยประกนัเร ิ)มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที)มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื)อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที)มอีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื)อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีนํHามัน  

9. นํHาหนักสมัภาระทา่นละ 1 ใบ ใบละ 20 กโิลกรัม เทา่นัHน  

 คา่ประกนัวนิาศภัยเครื+องบนิตามเงื+อนไขของแตล่ะสายการบนิที+มกีารเรยีกเก็บ//สมัภาระตดิตัวขึHนเครื+องไดท้า่นละ 1 

ชิHนนํHาหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม หากนํHาหนักของกระเป๋าสมัภาระเกนิกวา่ที+สายการบนิกําหนดไว ้จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย

สว่นที+เกนิตามที+สายการบนิกําหนด 

 

อตัราบรกิารนี�ไมร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีที+นํHาหนักเกนิกวา่ที+สายการบนิกําหนด 20 กโิลกรัมตอ่ทา่น หากนํHาหนักเกนิจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย

เพิ+มเตมิ 

3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครื+องดื+ม, คา่อาหารที+สั+งเพิ+มเอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซักรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารที+ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
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6. คา่ทําใบอนุญาตที+กลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7.  คา่ทปิไกดท์อ้งถิ+นและคนขบัรถทา่นละ 180 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

8.   คา่ธรรมเนยีมการยื)นขอวซี่าเขา้ประเทศจนีแบบกรุป๊ 1,000 บาท 

        - วซีา่แบบหมูค่ณะ สําหรับผูถ้อืพาสปอรต์ไทยและตอ้งเดนิทางไป-กลบั

พรอ้มกรุ๊ปเทา่นัHน (ใชส้าํเนาหนา้พาสปอรต์แบบเต็ม 2 หนา้มองเห็นขอ้มลู

ชดัเจน และตอ้งสง่เอกสารลว่งหนา้ 15 วนักอ่นเดนิทาง)  

         หมายเหต.ุ..หากทางเมอืงจนีมกีารประกาศยกเลกิหรอืระงับการทําวซีา่กรุ๊ป 

ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดๆทั HงสิHน ทําใหไ้มส่ามารถยื+นวซีา่กรุ๊ปไดท้างบรษัิทขอ

สงวนสทิธิs เรยีกเก็บเงนิเพิ)ม ทา่นละ 500 บาท พรอ้มเอกสารเพิ+มเตมิ

เพื+อทําการยื+นคําขอวซีา่เดี+ยวผ่านศนูยรั์บยื+น    

          โปรดทราบ ....ผูท้ ี)มคีวามประสงค ์ยื)นคําขอวซีา่จนี แบบหมูค่ณะ 

(กรุป๊) ที)เคยเดนิทางไปในประเทศ... ดงัตอ่ไปนี�ต ั�งแต ่ปี 2014 เป็น

ตน้มา ไมส่ามารถยื)นวซีา่แบบหมูค่ณะ (กรุป๊) ได ้ตอ้งยื)นวซีา่จนีแบบ

เดี)ยวเทา่น ั�น และใชเ้วลามากกวา่กําหนดการเดมิ 4 วนัทําการ 

         1.อสิราเอล 2.อฟักานสิถาน 3.ปากสีถาน 4.อซุเบกสิถาน 5.ทาจกิสิถาน 6.

เตริก์เมนสิถาน 7.คาซคัสถาน 8.อรัิก 9.อหิร่าน 10.อยีปิต ์11.

ซาอดุอีาระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.อนิเดยี 15.ศรลีงักา 16.ลเิบยี 

17.ซดูาน 18.แอลจเีรยี 19.ไนจเีรยี 20.ตรุก ี21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอรแ์ดน 24.โซมาเลยี   

         กรณีที+เจา้หนา้ที+ดําเนนิการออกเอกสารวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้มกีารยกเลกิเดนิทาง วซีา่จะถกูยกเลกิทนัท ีไมส่ามารถ

นําไปใชก้ับการเดนิทางครัHงอื+นๆ ได ้และการยกเลกิเดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดท้กุกรณี 

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ+ม 7% 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิsที+จะเปลี+ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ีH เมื+อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ที+เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอื+นๆที+อยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิ+มเตมิที+เกดิขึHนทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญู

หาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเที+ยวจะสิHนสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิsและจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที+

ทา่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั HงสิHน 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื+องมาจากมสี ิ+งผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื+นๆ 

5. รายการนีHเป็นเพยีงขอ้เสนอที+ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัHงหนึ+ง หลงัจากไดส้ํารองที+นั+งบนเครื+อง และโรงแรม

ที+พักในตา่งประเทศเป็นที+เรยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีHอาจเปลี+ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีHคดิตามราคาตัkวเครื+องบนิในปัจจบุนั หากราคาตัkวเครื+องบนิปรับสงูขึHน บรษัิทฯ สงวนสทิธิsที+จะปรับราคาตัkว

เครื+องบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานที+เกี+ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลี+ยนแปลง การบรกิารจากสาย

การบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานที+ใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที+จะจัดบรกิารทวัรอ์ื+นทดแทน

ให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าํหรับคา่บรกิารนัHนๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิsในการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั HงสิHนแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากับเทา่นัHน 
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9. หากไม่สามารถไปเที+ยวในสถานที+ที+ระบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื+องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทั HงสิHน แตท่ั HงนีHทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเที+ยวสถานที+อื+นๆมาให ้โดยขอสงวน

สทิธิsการจัดหานีHโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมื+อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ+ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิs ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทั HงสิHน และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที+

เกดิขึHนจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / วนั 

11. ในกรณีที+ลกูคา้ตอ้งออกตัkวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที+ของบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

      ครั Hง มเิชน่นัHนทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทั HงสิHน 

เอกสารในการยื)นวซีา่จนีสําหรบัผูท้ ี)ถอืพาสสปอรต์ไทย 

1. หนังสอืเดนิทางที+มอีายุการใชง้านไมตํ่+ากวา่ 6 เดอืนและมสีภาพสมบรูณ์ไมช่าํรุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่าง

นอ้ย 2หนา้เต็ม   

3. รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิHว พืHนหลงัสขีาว ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบหา้มยิHม

เห็นฟัน หา้มใสแ่วน่ตาดํา หา้มใสเ่สืHอขาว หา้มใสช่ดุนักเรยีน นักศกึษา หรอืชดุ

ขา้ราชการ และตอ้งไมใ่ชส่ติ�กเกอร ์หรอืรูปปริHนจากคอมพวิเตอร ์

4. สาํหรับผูท้ี+ถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งทําเรื+องแจง้เขา้-ออกหรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัHนกอ่นการสง่เอกสาร

ยื+นวซีา่ 

5. สาํเนาทะเบยีนบา้น และสําเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารที+ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัรก์รุณากรอกใหค้รบเพื+อประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 -  กรณีเด็กอายุตํ+ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, สาํเนาสตูบิตัรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดย

สามารถ ดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี) http://www.consular.go.th/) 

 -  กรณีที+เด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกี+ยวกบัสถานที+ศกึษาสถานที+ทํางานตําแหน่งงานที+อยูปั่จจุบนัที+อยู่ที+ทํางานญาตทิี+ตดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ

หมายเลขโทรศพัทบ์า้นที+ทํางานและของญาตโิปรดรับทราบวา่หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จอาจมกีาร

ระงับการออกวซีา่เลม่ที+มปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยื+นวซีา่ ดงันัHนกรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อย่างนอ้ย 

5-7 วนัทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยื+นวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิ+มเตมิหรอืเปลี+ยน

ระเบยีบการยื+นเอกสาร เป็นเอกสทิธิsของสถานทตู และบางครัHงบรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ี+ประสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ทา่นจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื+องจากบรษัิททวัรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดแูลบัตรของทา่นเป็นอย่างด ีหากทา่นทําบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจ

ตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ

 -  ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิี+ทํางานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการทํางานใน

ประเทศ ไทยเทา่นัHน 

 - หากไม่ไดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
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 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนื+องจาก

ผู ้ เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนที+สถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยื)นวซี่าหนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีที)ทางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1.  หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จา่ยเพิ+ม 3,560 บาท 

2.  หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิื+นๆ จา่ยเพิ+ม 100 บาท 

 - เอกสารที+ตอ้งเตรยีม   

1. พาสปอรต์ ที+มอีายุการใชง้านไมตํ่+ากวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

 อยา่งนอ้ย2หนา้เต็ม   

2. รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2นิHว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน 

3. ใบอนุญาตการทํางาน  

4. หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน 

5. สมดุบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล (รับรองตราประทับรา้นที+แปล) 

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทําวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี� 

1. ชื+อเป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยที+ดเูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. นํารูปถา่ยเกา่ ที+ถ่ายไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. นํารูปถา่ยที+มวีวิดา้นหลงั ที+ถา่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พื+อยื+นทําวซีา่ 

4. นํารูปถา่ยที+เป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปที+ปริHนจากคอมพวิเตอร ์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ที)ตอ้งจา่ยเพิ)มใหส้ถานฑตูจนี เมื)อทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้ 

ยื+นวซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิ+มทา่นละ 1,050 บาท 

 

(ตา่งชาตฝิร ั)งเศสและประเทศยโุรปที)เขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยี)ยม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ั)งเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาลลีทิวัเนยีลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์มอลตา้เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 
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**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลี)ยนกฎเกณฑก์ารยื)นวซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

ประกาศ เนื)องจากสภาวะนํ �ามนัโลกที)มกีารปรบัราคาสูงขึ�น ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษี

นํ �ามนัขึ�นในอนาคต ซึ)งทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิaเก็บคา่ภาษนํี �ามนัเพิ)มตามความเป็นจรงิ   

เอกสารที)ใชป้ระกอบการยื)นขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ั�งหมดใหค้รบถว้น เพื)อประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

ชื+อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME.......................................................... 

สถานภาพ� โสด � แตง่งาน           � หมา้ย           � หยา่   

�  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน  �  จดทะเบยีน  ชื+อคูส่มรส 

.................................................................................................................................... 

ที+อยูต่ามทะเบยีนบา้น(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่  

................................................................................................................................................. รหัส
ไปรษณีย.์......................... โทรศัพท.์............................ มอืถอื............................... 

ที+อยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

..............................................................................................................................................................

.................................................รหสัไปรษณีย ์...................โทรศัพทบ์า้น........................... 

ชื+อสถานที+ทํางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่…………………………………………………………….. 

ตําแหน่งงาน................................................................................................................................ 

ที+อยูส่ถานที+ทํางาน/สถานศกึษา(ภาษาองักฤษตัวพมิพห์ญ)่ 

..............................................................................................................................................................

..........................................รหัสไปรษณีย ์........................................โทร.......................... 

(สําคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ี+ถกูตอ้งที+สามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนื+องจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเชค็ขอ้มลู
โดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่�ไมเ่คย     � เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมื+อวันที+..................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วันที+..............................
เดอืน............................ปี............................ 

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม�่ ไมเ่คย     � เคย  โปรดระบุ
............................................................................................ 

เมื+อวันที+........................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วันที+..............................เดอืน
.............................ปี................................. 

รายชื+อบคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME..................................................... 
RELATION.................................................................................................................................. 
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2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME........................................................... 

RELATION.................................................................................................................................. 

หมายเหต ุ
**  กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 
**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิ+มเตมิ  อาจทําใหท้า่นเกดิ 
ความไมส่ะดวกภายหลัง  ทั HงนีHเพื+อประโยชนข์องตัวทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ที+นีH  (โปรดทําตามระเบยีบอยา่งเครง่ครัด) 

 

 


